
Baxi Mago 
programowalny termostat który ułatwia życie
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Baxi Mago to programowalny termostat pokojowy podłączony do sieci wi-fi, który został przemyślany 

aby ułatwić życie instalatorom, centrom serwisowym i użytkownikom końcowym, w ten sposób, aby móc 

zdalnie zarządzać domowym komfortem cieplnym (kocioł gazowy, pompa ciepła) bezpośrednio poprzez 

specjalną aplikację. Pobierając dedykowaną aplikację na smartfona lub tablet, możesz połączyć się z jedną 

lub wieloma instalacjami grzewczymi, aby kontrolować temperaturę, zarządzać programowaniem,

przeglądać wykres zużycia, czytać komunikaty o błędach, ustawiać tryb wakacyjny, itp.

Innowacyjne narzędzie o unikalnym wyglądzie, które łączy w sobie ekstremalną praktyczność  

z nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem. 

Prosty w użyciu! 
Dzięki wygodnemu pokrętłu temperaturę można łatwo podnosić i  obniżać. 
Podświetlany ekran ma duże cyfry, które są łatwe do odczytania. Czujnik 
zbliżeniowy aktywuje ekran, gdy osoba zbliża się, natomiast wyłącza się, 
gdy oddala się od termostatu. Intuicyjne menu ma przycisk „Home”, który 
przenosi Cię z powrotem do ekranu początkowego oraz przycisk „Potwierdź”, 
aby kontynuować operacje.

Baxi Mago: programowalny termostat, który ułatwi Tobie życie

Automatyczne i szybkie programowanie 
Dzięki krótkiemu kwestionariuszowi aplikacja umożliwia automatyczne 
tworzenie szybkiego harmonogramu w oparciu o czas aktywności i nawyki 
użytkowników.

Zarządzanie z różnych smartfonów i tabletów 

Korzystanie z aplikacji rozpoczyna się za pomocą prostej rejestracji, która 
pozwala rozpoznać urządzenie grzewcze. Zarządzanie jest możliwe  
z różnych telefonów komórkowych, dzięki czemu każdy członek rodziny 
może dokonywać zmian.
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Postępuj zgodnie ze swoimi planami! 
Czasy włączenia i wyłączenia Baxi Mago w ciągu dnia można 
zaprogramować, wybierając ustawienie dwóch różnych typów 
tygodniowych. Możliwe jest również utworzenie pięciu różnych
codziennych scenariuszy związanych z wieloma wymaganiami
temperaturowymi (np. „dzień”, „noc”, „wieczór”, „wyjazd” itp.).

Zużycie energii pod kontrolą  
Możliwe jest sprawdzenie wykresów zużycia energii z trendami
tygodniowymi, miesięcznymi lub rocznymi.

Oszczędzaj!  
Baxi Mago umożliwia podwójny tryb oszczędzania: po pierwsze, dzięki 
kontroli aplikacji, pozwala opóźnić czas włączenia w przypadku późniejszego 
powrotu, unikając marnowania energii;  ponadto, poprzez dialog z kotłem, 
moduluje moc odpowiednio do potrzeb, optymalizując zużycie (zarówno do 
ogrzewania, jak i wody sanitarnej).

BAXI Mago podłączony do kotła 
kondensacyjnego klasy A lub pompy 
ciepła może zminimalizować straty 
ciepła nawet o 65%

€
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Funkcje termostatu Baxi Mago w zależności  
od protokołów komunikacyjnych

Funkcjonalność Aplikacja Termostat R-Bus Open 
Therm On/Off

Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu • • Tak Tak Tak

Zewnętrzny wyświetlacz temperatury * • • Tak Tak Nie

Wskaźnik ciśnienia wody ** • • Tak Tak Nie

Kontrola stanu połączenia • • Tak Tak Tak

Ostrzeżenie w przypadku braku połączenia • • Tak Tak Tak

Podświetlany ekran • • Tak Tak Tak

Aktualizacja czasu przez Internet • • Tak Tak Tak

Weryfikacja warunków prywatności • • Tak Tak Tak

Konfiguracja i zmiana hasła • • Tak Tak Tak

Dodawanie i kontrolowanie większej liczby Baxi Mago  
do tej samej aplikacji (maks. 7) • • Tak Tak Tak

Sterowanie tym samym Baxi Mago z wielu urządzeń jednocześnie • • Tak Tak Tak

Ustawienie waluty związane ze zużyciem energii • • Tak Tak Tak

Jednostka miary i taryfa € / kWh • • Tak Tak Tak

Wyświetlanie i zarządzanie urządzeniami podłączonymi do Baxi Mago • • Tak Tak Tak

Tymczasowy dostęp serwisowy do parametrów • • Tak Tak Tak

Dostosowywanie ekranu głównego • • Tak Tak Tak

Ustawienie CWU ** • • Tak Tak Nie

Poniżej znajdują się różne protokoły komunikacyjne: wybierz protokół odpowiedni dla Twojego 
urządzenia (patrz strona 15).

R-BUS 

Protokół R-BUS jest protokołem komunikacyjnym należącym do BDR THERMEA w nowej platformie 
produktowej. Kotły posiadające ten protokół można podłączyć bezpośrednio do Baxi Mago, bez 
konieczności korzystania z dodatkowej bramki.

OpenTherm (OT) 

Protokół OpenTherm (OT) to standardowy protokół komunikacyjny stosowany w systemach
ogrzewania między kotłem a termostatem , np. Duo-tec Compact. Standardowo jest niezależny od 
producenta urządzenia. Niektóre funkcje zostały wdrożone, aby umożliwić Baxi Mago współpracę 
również z systemami grzewczymi innych producentów. OT komunikuje się za pomocą 2 przewodów 
i bez użycia baterii. Dostępna jest również bramka GTW16 (OT) dla Baxi Mago, a jej charakterystykę 
przedstawiono na stronie internetowej stowarzyszenia OpenTherm.
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Funkcjonalność Aplikacja Termostat R-Bus Open 
Therm On/Off

Programowanie ciepłej wody ** • • Tak Tak Nie

Ustawianie 2 scenariuszy temperatury CWU ** • • Tak Tak Nie

Dostosowanie nazwy urządzenia termostatu pokojowego • • Tak Tak Tak

Wyświetlanie i sygnalizacja błędów urządzenia grzewczego • • Tak Tak Nie

Możliwość wyświetlania temperatur w °C lub °F • • Tak Tak Tak

Wyświetlanie historii błędów urządzenia grzewczego • • Tak Tak Nie

Zaawansowane ustawienia usługi • • Tak Tak Tak

Dostosowywanie krzywej grzewczej * • • Tak Tak Nie

Funkcja podgrzewania ** • • Tak Tak Nie

Zoptymalizowane ustawienia początkowe • • Tak Tak Tak

Ustawienie prędkości chłodzenia/ogrzewania ** • • Tak Tak Tak

Ustawienie wpływu temperatury zewnętrznej * • • Tak Tak Nie

Ustawianie zużycia przy mocy min./maks. / CWU ** • • Tak Tak Nie

Napełnianie obwodu wodnego ** • • Tak Tak Nie

Rejestracja i zmiana danych usługi (nazwa / telefon) • • Tak Tak Nie

Bezpieczne i tymczasowe (3 dni) udostępnienie instalacji  
do kontroli serwisowej Baxi • • Tak Tak Tak

Graficzne przedstawienie zużycia energii na CWU ** • • Tak Tak Nie

Graficzne przedstawienie zużycia energii na ogrzewanie • • Tak Tak Nie

Graficzne przedstawienie zużycia energii (zestaw/miesiąc/rok) • • Tak Tak Nie

3 cotygodniowe programy • • Tak Tak Tak

Funkcja pomocy w programowaniu • • Tak Tak Tak

Ustawienie okresu wakacyjnego • • Tak Tak Tak

6 scenariuszy temperaturowych możliwych do ustawienia • • Tak Tak Tak

6 ustawialnych przedziałów dziennych • • Tak Tak Tak

Polecenie szybkiego wyboru (ręczne, no-frost,  
programowanie 1; 2; 3) • • Tak Tak Tak

Ręczna tymczasowa zmiana w zaplanowanym okresie • • Tak Tak Tak

Pomoc graficzna • • Tak Tak Tak

Brak opłat abonamentowych • • Tak Tak Tak

Regulacja temperatury w pomieszczeniu • • Tak Tak Tak

Regulacja temperatury w pomieszczeniu bez połączenia z Internetem 
lub Wi-Fi • • Tak Tak Tak

Praca bez baterii • • Tak Tak Tak

Funkcja wybudzania termostatu przez czujnik zbliżeniowy • • Tak Tak Tak

Gotowy na IFTTT • • Tak Tak Tak

Zarządzanie wieloma strefami *** • • Nie Nie Tak

* jeśli obecny jest czujnik temperatury zewnętrznej
** jeżeli zapewnione jest z poziomu urządzenia
*** przy użyciu większej ilości Baxi Mago, w trybie On/Off na zaworach strefowych
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1) Kursor zmiany temperatury
2) Menu główne:
   - programowanie
   - zużycie energii
   - kontakt z centrum pomocy
   - serwis
   - ustawienia
   - informacje
   - profil użytkownika
3) Krótki przewodnik i pomoc graficzna na temat korzystania  
   z aplikacji
4) Temperatura pokojowa
5) Wybór trybu pracy
6) Wyświetlanie najbliższego zaplanowanego harmonogramu



 







1) Temperatura pokojowa
2) Tryb pracy (zaprogramowany; ręczny; itp.)
3) Wymagana temperatura
4) Klawisz menu / wyboru
5) Powrót / wyjście
6) Pokrętło wyboru temperatury / pozycje menu Nie wymaga baterii (zasilanie 

przy pomocy podłączonych  
z urządzeniem 2 przewodów)

Główne polecenia
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Funkcja zaawansowana: dostęp do sieci serwisowej Baxi

Baxi Mago można podłączyć do więcej niż jednego smartfona lub tabletu. Wszyscy członkowie rodziny
mogą uzyskać dostęp do Baxi Mago i zdalnie sterować ogrzewaniem. Możliwe jest również udzielenie 
bezpiecznego i tymczasowego połączenia (3 dni) z siecią serwisową Baxi, aby umożliwić serwisantowi 
przeprowadzenie pierwszej diagnostyki i dostępu do zaawansowanych funkcji.
Wysłane przez użytkownika zaproszenie wymaga od serwisanta pobrania aplikacji Baxi Mago na 
swoje urządzenie, zarejestrowanie się i połączenie, wprowadzając kod wysłany przez obsługiwanego 
użytkownika. 

Sprawdź sieć serwisów BAXI na 

www.dedietrich.pl/serwis

Podłączone 
urządzenia

Dostęp do sieci 
serwisowej 
BAXI

Kod dostępu  
dla serwisanta
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Montaż termostatu

Czujnik zbliżeniowy

Termostat programowalny Baxi Mago jest instalowany 
na jego perforowanej podstawie mocowanej na ścianie 
lub w miejscu dotychczasowego termostatu. Baxi 
Mago powinien być mocowany z dala od przeciągów, na 
wysokości 1,2 / 1,5 metra od podłogi i z dala od drzwi, 
okien i innych urządzeń, które mogłyby wpływać na 
czujnik temperatury.

Termostat Baxi Mago ma czujnik zbliżeniowy, który aktywuje ekran, gdy dana osoba się zbliża do niego, 
natomiast ekran wygasza się po odsunięciu się od termostatu, aby w ten sposób oszczędzać zużycie 
energii.
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Schematy instalacji

Schemat instalacji Baxi Mago + GTW16 

(OpenTherm - modulowane lub włączone / wyłączone)

 
1) Połączenie z zestawem adaptera (OpenTherm lub On / Off) *
2) Zestaw adaptera (GTW16) zasilany z sieci za pomocą transformatora 24 V.
3) Połączenie z Baxi Mago (R-Bus; 2 przewody, najlepiej ekranowane)
4) Domowe połączenie Wi-Fi z routerem
5) Połączenie przez Internet za pośrednictwem aplikacji Baxi Thermostat

(*) Aby ustalić położenie portu OpenTherm na urządzeniu grzewczym, należy zapoznać się z jego 
instrukcją obsługi.
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Baxi S.p.A.
36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
Via Trozzetti, 20
T. +39 0424 517800 - F. +39 0424 38089
info@baxi.it - www.baxi.it

baximago.com

Il cronotermostato intelligente
The smart chronothermostat

    

Schemat instalacji Baxi Mago (R-Bus) 
 
1) Połączenie z Baxi Mago (R-Bus; 2 przewody, najlepiej ekranowane)
2) Domowe połączenie Wi-Fi z routerem
3) Połączenie przez Internet za pośrednictwem aplikacji Baxi Thermostat
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Il cronotermostato intelligente
The smart chronothermostat

Baxi S.p.A.
36061 Bassano del Grappa (VI) - Italy
Via Trozzetti, 20
T. +39 0424 517800 - F. +39 0424 38089
info@baxi.it - www.baxi.it

  

Więcej szczegółów dotyczących instalacji Baxi Mago zamieszczono  

w jego instrukcji montażu.
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1) Pobierz aplikację „Baxi Thermostat”

Ustawienia

Podłączanie Baxi Mago do smartfona lub tabletu

2) Podłącz Baxi Mago do domowego połączenia Wi-Fi
3) W aplikacji Baxi Thermostat podłącz urządzenie
4) Uzyskaj kod parowania na termostacie Baxi Mago
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6) Zakończ proces rejestracji, wprowadzając dane i potwierdzając adres e-mail

5) Wprowadź kod parowania w aplikacji lub sfotografuj kod QR
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Żółty = Start

Zielony = Bramka działa poprawnie

Zielony przerywany = Urządzenie grzewcze nie zostało wykryte

Czerwony przerywany = Nie wykryto termostatu pokojowego 

Czerwony = Błąd wewnętrzny

Wskaźniki LED funkcjonowania bramki:

Zestaw bramki OpenTherm (GTW 16)

- Adapter do wtyczki „standard”  
typ L (CEI 23-50)
- Adapter do wtyczki „angielskiej”  
typ G (BS 1363)
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baximago.com BSB

Zawartość opakowania

1 - Pudełko Baxi Mago zawiera: 
• Baxi Mago
• Perforowana podstawa do montażu  
   na ścianie
• Śruby i kołki do montażu na ścianie
• Skrócona instrukcja instalacji „Quick Guide”

1 - Pudełko Baxi Mago zawiera: 
• Baxi Mago
• Perforowana podstawa do montażu 
   na ścianie
• Śruby i kołki do montażu na ścianie
• Skrócona instrukcja instalacji „Quick Guide”

2 - Pudełko branki OpenTherm zawiera: 
• Zestaw bramki OpenTherm (GTW 16)
• Zasilacz 230 V
• Adapter do zasilania wtyczki „standard”  
   oraz „angielski”
• Śruby i kołki do montażu na ścianie
• Krótki przewodnik instalacji bramki







Baxi Mago + GTW 16 dla produktów z protokołem OpenTherm

Baxi Mago dla produktów z protokołem R-BUS
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Protokół komunikacyjny

R-BUS •
Wymiary

Szerokość x wysokość x głębokość 120 x 90 x 27 mm

Zasilanie elektryczne

Napięcie przyłączeniowe BUS 24 V ± 5%

Maksymalne zużycie energii elektrycznej 1,5 W

Połączenie elektryczne

Maksymalna długość kabla BUS Baxi Mago 50 m

Maksymalna rezystancja kabla 2 x 5 omów

Warunki środowiskowe

Warunki pracy między 0 °C a 60 °C

Temperatura

Przedział pomiaru temperatury otoczenia między 5 °C a 60 °C

Maksymalne odchylenie temperatury przy 20 °C 0,3 °C

Górna wartość tymczasowa czujnika  
temperatury zewnętrznej 1 °C

Zmiany temperatury +/- 0,5 °C

Przedział ustawialnej kontroli temperatury między 10 °C a 30 °C

Dane techniczne

Baxi Mago
dla produktów z protokołem R-BUS
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Baxi Mago + GTW 16
dla produktów z protokołem OpenTherm

Protokół komunikacyjny

OpenTherm •
Wymiary

Szerokość x wysokość x głębokość  (Baxi Mago) 120 x 90 x 27 mm

Szerokość x wysokość x głębokość  (Gateway) 84 x 145 x 29 mm

Zasilanie elektryczne

Napięcie przyłączeniowe BUS 24 V ± 5%

Maksymalne zużycie energii elektrycznej 1,5 W

Połączenie elektryczne

Maksymalna długość kabla BUS Baxi Mago 50 m

Maksymalna rezystancja kabla 2 x 5 ohm

Warunki środowiskowe

Warunki pracy między 0 °C a 60 °C

Temperatura

Przedział pomiaru temperatury otoczenia między 5 °C a 60 °C

Maksymalne odchylenie temperatury przy 20 °C 0,3 °C

Górna wartość tymczasowa czujnika  
temperatury zewnętrznej  1 °C

Zmiany temperatury +/- 0,5 °C

Przedział ustawialnej kontroli temperatury między 10 °C a 30 °C

Dane techniczne
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baximago.com
OPENTHERM

ON/OFF
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Zgodność

Aby dowiedzieć się, które produkty są kompatybilne (i od którego numeru seryjnego produkcji),
możesz sprawdzić tabelę poniżej lub skontaktować się z Działem Technicznym BDR Thermea Poland.

Baxi Mago 
- protokół R-BUS

Baxi Mago + GTW16 
- protokół OpenTherm lub On / Off

Index: 7701201 Index: 7652303

Urządzenia kompatybilne

- Duo-tec Compact+, Duo-tec Compact E

Kompatybilne w modelach produkowanych od stycznia 2018 roku, lub z numerem seryjnym wyższym niż 180000000. Więcej szczegółów można 
zasięgnąć w Dziale Technicznym BDR Thermea Poland. Funkcja on/off jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami kotłów gazowych, podłączenie 
pod „TA”.

Brak w
 aktu

alnej o
fe

rci
e
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Aplikacja Baxi Thermostat

FAQ

• Czy można połączyć się z Baxi Mago z różnych smartfonów?

 Tak, obsługuje do 7 smartfonów/tabletów.
• Czy można połączyć się z jednej aplikacji mobilnej z kilkoma Baxi Mago zainstalowanymi w różnych domach?

 Tak, do 7 urządzeń.
• Czy przewody termostatu programowalnego Baxi Mago należy podłączyć bezpośrednio do kotła?

 To zależy od rodzaju kotła. Zapoznaj się z instrukcją kotła, aby określić typ protokołu, a następnie 
 z instrukcją bramki w celu prawidłowej instalacji.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400
e-mail: biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl

BDR THERMEA  GROUP


